
Serdecznie dziękuję tym rodzinom, które w minionym tygodniu złożyły ofiarę  
(osobiście lub przelewem bankowym) na budowę Domu Parafialnego. 

W każdej chwili możesz dołączyć do grona wspierających budowę. 
Nr konta parafialnego. Ogólne: 80 8884 0004 2001 0000 6930 0001 
 Budowa Domu Parafialnego: 63 8884 0004 2001 0000 6930 0113   

                                       
       

Biuro Parafialne: 
 

poniedziałek: 16.30 – 17.00 
wtorek: 16.30 – 17.00 
czwartek: 16.30 – 17.00 
sobota: po Mszy św. 
 

Biuro Parafialne: 47-320 Gogolin, ul. Kasztanowa 102 (zakrystia kościoła) 
Telefon.:  kom.: 507–017–858,  e-mail: stasieko@interia.pl 
Adres strony internetowej:  www.parafiakarlubiec.pl  

 

 

„Wielka tajemnica wiary” - Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020 
 

XXVII Niedziela Zwykła – „Udział w Eucharystii udoskonala w nas to, 
co zostało nam dane w chrzcie ” 

 Słowo Boże: Iz 5,1-7; Flp 4,6-9; Mt 21,33-43 

 
 

  Gdy zaczynają umierać nasze przyjaźnie, robimy 
wszystko, by je uratować. Zdarza się, że wszystko stawiamy 
na jedną kartę, byleby nie utracić człowieka, którego tak bar-
dzo kochamy i potrzebujemy. Bóg czyni tak samo. Przypo-
wieść o niegodziwych dzierżawcach winnicy opowiada o Bogu, 
który podejmuje walkę o przyjaźń z człowiekiem.  (…). 
Królestwo Boże, które głosił Jezus, jest podobnie jak Stare 
Przymierze darem Boga dla człowieka. My, chrześcijanie, 
jesteśmy za ten dar odpowiedzialni. Jesteśmy dzierżawcami 

życia. Nasze życie ma wydać dobre owoce. Nic w nim nie jest obojętne i nic z niego nie 
zaginie; wszystko, co czynimy lub czego nie czynimy, może zadecydować o naszym 
wiecznym życiu. Jeśli nie żyjemy w przyjaźni z Bogiem, jeśli nie czynimy Jego woli, nasze 
życie staje się bezowocne. Tym zaś, którzy nie oddadzą plonu we właściwym czasie, 
królestwo Boże zostanie zabrane. Jezus mówi to bardzo wyraźnie - i to nie tylko do arcy-
kapłanów i faryzeuszy! Lud Nowego Przymierza będzie sądzony z tego samego:  
Bóg zapyta nas o owoce, plon naszego życia.          ks. Adam Kalbarczyk 

 
 

O g ł o s z e n i a  d u s z p a s t e r s k i e :  
 
 

1.  Od dzisiaj (do odwołania) Msze św. w niedzielę będą o godz. 7.30, 9.00 i 10.30.  
   Zmiana ta podyktowana jest troską o wszystkich parafian, by każdy mógł bezpiecznie 

dla swojego zdrowia, uczestniczyć w Eucharystii. Kwadrans przed każdą Mszą św.  
(o godz. 7.15, 8.45 i 10.15) wyświetlany jest komentarz do niedzielnej Ewangelii.  

2. Dzisiaj, o godz. 15.00, różaniec z udziałem dzieci komunijnych i ich rodzin.  

3. Zachęcam do modlitwy różańcowej w październiku odmawianej  
w kościele, lub w gronie rodzinnym. Każdego dnia w październiku można 
zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.            

4. W piątek: 15.00 – Koronka do Bożego miłosierdzia i adoracja (do 15.30)                  
                 16.00 – katecheza dzieci komunijnych 
                     16.30 – różaniec z udziałem dzieci 
                     17.30 – różaniec z udziałem młodzieży i dorosłych 
      Po Mszy św.  spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III).  
5. Spowiedź św.: według podanego planu na stronie 2 i 3. 
6. Kolekta:   4 października – na seminarium duchowne i inne instytucje diecezjalne 
                  11 października - na potrzeby parafialne. 
     Zbiórka do puszki: 11 października – na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia,  
                                             wspierającą uczące się dzieci i młodzież z rodzin ubogich. 
7. Od poniedziałku w zakrystii przyjmowane będą    
      intencje Mszy św. na 2021 r.: 
     - do 18 października intencje rocznicowe  
        i jubileuszowe (najbardziej uroczysta Msza św.,      
        to niedzielna suma o godz. 10.30) 
   - po 18 października wszystkie inne intencje. 
8. Dziękuję wszystkim pracującym w kościele, wokół 

kościoła i na budowie Domu Parafialnego. 
9. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy XX Dzień Papieski.  
    Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego (ku czci św. Jana Pawła II): „Totus Tuus”.  
 
 

10. W sobotę 17 października odbędzie się 3. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca 
na Górę Św. Anny. Towarzyszyć jej będzie motto: «Z Maryją zanurzeni w wielkiej tajemni-
cy wiary». Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.30. 
 

 
 

Na wesoło: - Baco, którędy do Zakopanego? 
                      - A za ile?        

 - Jak to za ile?      
-  A, to niech wos Bóg prowadzi.  

fia 

Nr 40 
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4. X 2020 r. 

 

     
 

Parafia Rzymskokatolicka Św. Anny i Św. Joachima   
w Gogolinie - Karłubcu             

 

 

Dziękuję osobom z Rejonu 6. (Nowa: 1, 3, 11;    8, 30, 46, 48, 50, 52)  
za pełnienie dyżuru parafialnego w minionym tygodniu. 

 Dni dyżuru Rejon Mieszkańcy ulic 
 4 – 10 października 7. Nowa: 15, 17, 19, 23, 25;    54, 56, 58, 60, 62. 
Sprzątanie kościoła: w poniedziałek o godz. 16.30 lub 18.30 i w sobotę (8.45 – 10.00) 
 11 – 17 października 8(9). Nowa: 27, 31, 33, 37, 39, 43;      64. 
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Złota myśl tygodnia: „Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki”. 
                                                                                                                   (André Malraux) 
 
 

M.: 18.00 – za + męża i ojca Józefa Kulik, ++ rodziców, teściów i z pokrewieństwa. 
 
 

XXVII Niedziela Zwykła – 4. X 2020 r.         (adoracja Pana Jezusa)                              
 

             6.50 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. 
            7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za ++ rodziców Irenę i Konrada Lipka, ++ teściów i z pokrewieństwa. 

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
 

            8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za parafian.               Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 

 

            10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – w int. Anity i Piotra Wotzka (z okazji 15. r. ślubu) z podz. za o. łaski  
                    z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.  

Adoracja Pana Jezusa i błog. sakramentalne 
Pobłogosławienie różańców dzieci komunijnych       

 

                15.00 – różaniec z udziałem dzieci komunijnych i ich rodzin oraz błog. sakr. 
 

 

Poniedziałek (5. X) – św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy 

 

        17.00 – 17.25: spowiedź św.   
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne   
M.: 18.00 – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. dla Heleny Thomas.  
                  Za + męża Herberta Thomas. 

 

 

Wtorek (6. X) – dzień powszedni                 

 

        17.00 – 17.25: spowiedź św.   
       17.30 – różaniec i błog. sakramentalne   
M.: 18.00 – za + męża Mieczysława Kurp. 
 

 

Środa (7. X) – Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 

  

        7.00 – 7.25: spowiedź św.   
       7.30 – różaniec i modlitwa do św. Józefa 
M.: 8.00 – z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej  
                w intencji Żywego Różańca. Za ++ członków wspólnoty. 

 

 

Czwartek (8. X) – dzień powszedni                          

          17.00 – 17.25: spowiedź św. 
          17.30 – różaniec i błog. sakramentalne 
M.: 18.00 – za + Elżbietę Ittmann (w miesiąc po śmierci). 
 

 

Piątek (9. X) – dzień powszedni                     

 

       15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia  (adoracja do godz. 15.30) 
      16.00 – 16.25: katecheza dzieci komunijnych 
      16.30 – różaniec z udziałem dzieci                                 
       17.00 - 17.25: spowiedź św.  
       17.30 – różaniec z udziałem młodzieży 
M.: 18.00 – za + męża Bernarda Gabrielczyk, ++ rodziców, teściów, 
                  ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
 

Po Mszy św. spotkanie kandydatów do bierzmowania (Grupa III)  
 

 

Sobota (10. X) – dzień powszedni 

 

       7.30 - spowiedź św. i różaniec  
M.: 8.00 – za + Juliana Uryga (od syna z rodziną). 
 

         16.30 – różaniec 
         17.00 - 17.30: spowiedź św.  
         17.00  - 17.45: adoracja Pana Jezusa (17.00 – 17.30: adoracja w ciszy)  
             17.30 – koronka do Bożego Miłosierdzia                
             17.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii 
 M.: 18.00 – w int. Manfreda Bomba (z okazji 60. r. ur.) z podz. za o. łaski  
                    z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.     (Te Deum) 
 

 

XXVIII Niedziela Zwykła – 11. X 2020 r.    (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)                              
                                                                       XX Dzień Papieski „Totus Tuus”    
 

                    7.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 7.30 – za + Mieczysława Wolskiego (od przyjaciół). 
 

                      8.45 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 9.00 – za parafian. 

 

                    10.15 - wprowadzenie do rozważania Ewangelii  
M.: 10.30 – za ++ rodziców Małgorzatę i Norberta Marcinek,  
                   matkę Stanisławę Fil oraz ++ z pokrewieństwa.       

                15.00 – różaniec oraz błog. sakramentalne. 
 

 

 Nauczanie papieskie o Eucharystii: „Hierarchia kościelna zawsze wykonywała swe 
prawo w odniesieniu do spraw liturgicznych, ustanawiając i urządzając kult Boży oraz 
otaczając go dla chwały Bożej i pożytku chrześcijan zawsze nowym blaskiem i świetno-
ścią. Przy tym nie wahała się nigdy, nie naruszając istoty Mszy i Sakramentów, zmieniać 
to, co uznawała za już nieodpowiednie, a wprowadzać to, co skuteczniej mogło się przy-
czynić do większej chwały Jezusa Chrystusa i Trójcy Przenajświętszej oraz do poucze-
nia i zbawiennej zachęty ludu chrześcijańskiego” (Pius XII). 
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